BÁNHEGYESI

HÍR-FORRÁS
Magyarbánhegyesi havilap

VII. évfolyam 2. szám - 2019. febuár-március
„Az erőszak a gondolkodni nem tudó emberek menedéke.”
(Maurice Druon)
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POLGÁRMESTERI
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Magyarbánhegyesi lakosok!
Amikor ezt a lapot a kezükben tartják, már túl vagyunk egy bölcsőde megnyitón, ami a település életében óriási
dolog. Lehetőséget adtunk családoknak,
hogy az anyukák is mihamarabb munkába állhassanak és gyermekük nevelését
biztonságban tudva, gyarapíthassák a
családi költségvetést. Az örömünk határtalan, az én lelkem mindennap olvadozik,
ha ránézek a csöppségekre. Az olvasóknak tudniuk kell, nagy áldozatot hoztunk
a képviselőkkel egyetértve, hogy ez a beruházás megvalósuljon. A belügyminisztérium 10 millió Ft-ot biztosított pályázati
forrásként, de a saját költségvetésünkből

még 10 millió Ft-ot tettünk hozzá, hogy a
teljes bölcsőde elkészüljön.
Régóta dédelgetett álmunk, hogy
egyszer a településen létrehozzunk egy
bentlakásos idősotthont. Minden emberi
kapcsolatunkat latba vetjük, hogy még
ebben az évben, legalább a megfelelő
épület az önkormányzat tulajdonába kerülhessen. 2014 körül már igénnyel éltünk
a tulajdonos felé, de akkor elutasításban
volt részünk, most nagyobb és reálisabb
az esélyünk, hogy sikerrel járjunk.
Az ügy folyamatban van.
Remélem a faluban élők is értékelni
tudják, hogy településünkön több beruházás mellett, a bölcsőde is megvalósult.
A központban lévő művelődési ház lesz a
következő beruházás, amit már a napokban elkezdünk felújítani, természetesen
pályázati forrásból. Bizonyára egyetértenek, az idő vasfoga nem kímélte és megért az idő a helyreállításra. Mindez 73 millió Ft-ból történik.
Nagyon fontos a közösség pozitív
üzenete, hogy velünk együtt úgy lássák
a településünk szép, rendezett, bár mindannyian tudjuk, vannak hiányosságok és
mindig lesznek feladatok, amit el kell végezni. Az nem mindegy, hogyan állunk a
dolgokhoz.
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A facebook oldalon minden reggel
beköszönök valami napi pozitívummal.
Egy szép vers, egy tavaszi csokor, egy jó
szó elég ahhoz, hogy a napi teendőink ne
rutinfeladatok legyenek, hanem legyen
egy kis időnk szétnézni, rácsodálkozni a
körülöttünk lévő szépségekre. Az ablakban nyíló virágokra, a kertünkben virító
margarétákra, tulipánokra. Felnézünk a
kék égre, és látva a cikázó bárányfelhőket, már ettől jobb kedvre derülhetünk.
Minden nézőpont kérdése, azt látjuk, amit
látni szeretnénk. Sajnos újságunk, csak
havonta egyszer jelenik meg, face sincs
mindenkinek, így itt próbálok rávilágítani,
nem minden fekete vagy fehér, színes ez a
világ, nagyon színes.
Uniós választások jönnek, eszem ágában
sincs senkit befolyásolni, talán ennyit
mondanék tanácsként

„Bár a döntés joga valóban a tied, de a
következményeit nem te alakítod. A kettő egy csomagot alkot. Ahogy mondani
szokták ”ha megfogta, hadd vigye”. Szóval, ki mint dönt, azt fogja a saját bőrén érzékelni, tapasztalni. Okosan, körültekintően és állampolgári jogainkat gyakorolva,
menjünk és szavazzunk.
Szép és bölcs idézettel zárom soraim, II.
János Pál pápa üzenetéből idézek.
„Szakadjon szét a gyűlölet láncolata, amely
fenyegeti az emberi család rendezett fejlődését! Adja meg nekünk Isten, hogy megszabaduljunk a kultúrák és vallások közötti
drámai összeütközéstől. Az Isten iránti hit és
szeretet tegye minden vallás hívőit a kölcsönös megértés és a megbocsátás bátor munkásaivá…”
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az január 28-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és a költségvetési rendelet megalkotása

2.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata és Magyarbánhegyes Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzata között
megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

3.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása

4.

Bejelentések

I. NAPIREND: A 2019. évi tervezett bevételek és kiadások főösszege 586.769,- E Ft.
Az előző évhez képest vannak változások,
például csökken a közfoglalkoztatásban

résztvevők száma és csökkennek egyéb
központi költségvetésből származó támogatások. A támogatások 61%-át az állami
támogatások adják. A tavalyi évhez képest 32 millió forinttal csökken az önkormányzat támogatása. Ennek oka, hogy az
önkormányzat adóerőképessége növekedett és emiatt kevesebb állami támogatás
érkezik. A bevételek alakulása: állami támogatások a központi költségvetési forrásokból származó bevételek 188.221,- E Ft
összegűek. A feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosítja a forrásokat, általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti,
valamint kulturális feladatok támogatása.
Az önkormányzati hivatal működtetésére
és a település-üzemeltetési feladatok támogatására 53.921,- E Ft-ot határoz meg
a központi költségvetés. Óvodai nevelésre
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39.772,- E Ft, települési önkormányzatok
szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, mini bölcsőde feladatainak támogatása 91.827,- E Ft, míg a kulturális
intézmények fenntartására 2.701,- E Ft fedezetet kapnak. Helyi adókból a költségvetésben 37.086 E Ft-ot terveztek. Saját
és intézményi bevételek: az önkormányzati saját bevételek 45.297 E Ft forrást jelentenek, melynek legnagyobb tételei az
alapellátásokért fizetett díjakból származó bevételek. A gyermekétkeztetés esetében azon gyermekek számára, akik egyéb
kedvezményben nem részesülnek (Gyvt.
szerint.) a kedvezmény összege továbbra
is 50%- a bevételek így kerültek tervezésre
a rendeletben. Működési célú támogatások 169.154,- E Ft. (Startmunka, szociális
foglalkoztatás, támogatások). Felhalmozási bevételek 74.805,- E Ft. (TOP pályázatAngyal István Művelődési Ház felújítása,
érdekeltségi hozzájárulás). Finanszírozási
bevételek: 72.206,- E Ft (pénzmaradvány).
Kiadások alakulása: kiadások főösszege
586.769,- E Ft, melyből az önkormányzati
központi költségvetés 342.399,- a Polgármesteri Hivatal 46.452,- a Mesevár Óvoda
és Bölcsőde 48.977,- a Humán Szolgáltató
Központ 148.941,- E Ft-tal gazdálkodnak.
Működési kiadások: a 2019. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 495.339,E Ft-ot tartalmaz. A személyi juttatások
előirányzata tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a
munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az idei
soros előlépések és jubileumi jutalmak
fedezetét. Minden dolgozó részesült a
törvény által előírt béremelésben. A tervezet elégséges forrást biztosít a települési
támogatásokra (létfenntartási támogatás,
lakásfenntartási támogatás). A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek

támogatására 2.000,- E Ft előirányzatot
terveztek. Felhalmozási kiadások összege
81.430,- E Ft. Az önkormányzatnak nincs
fennálló hitelállománya. A 2019. évi tartalék összege 10.000,- E Ft. A költségvetés
áttanulmányozása után megállapították,
hogy megszorításokat nem tartalmaz.
Feszített lesz a költségvetés, nagy mozgástér nem lesz benne. Ennek ellenére az
önkormányzat önként vállalt feladataira
tervezett kiadásait tartani tudja. .A tervezett költségvetés egyensúlyban van,
megvalósítható, a Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság támogatta a javaslat
elfogadását. A költségvetést a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
2. NAPIREND: Technikai jellegű előterjesztés, az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött
megállapodást minden évben felül kell
vizsgálni. Részben törvényességi részben
működési szempontokból. Törvényességi
szempontból felülvizsgálták nem történt
olyan változás, ami indokolná a módosítást, működési szempontból pedig a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem
jelezte, hogy bármilyen változtatást szeretnének. Ezért idén sem javasoltuk módosítani a megállapodást.
3. NAPIREND: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendeletben
kerül elfogadásra. A képviselő-testület
SZMSZ-ről szóló 16/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletet 2014-ben került
elfogadásra és 2016. évben történt egy
módosítás kormányzati funkciók felvétele
miatt. Az elmúlt években történt jogszabályváltozások és a Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálatának megállapításai szükségessé tették az SZMSZ újabb
módosítását. A tervezetet a képviselő-testület elfogadta.
BEJELENTÉSEK képviselői tiszteletdíj felajánlások.
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A február 25-én megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:

Magyarbánhegyesi TC (utánpótlás):
- 100.000,-Ft
Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do:
- 800.000,-Ft

1.

2018. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása

2.

Civil szervezetek 2019. évi pályázatainak
elbírálása

3.

Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-49-417 kódszámú felhívásra (LEADER)

Erősödő Családi Kötelékért Alapítvány:
- 250.000,-Ft

4.

Döntés a központi orvosi ügyelet feladat-ellátási megállapodás módosításáról

5.

Bejelentések

Magyarbánhegyesért Egyesület: 		
- 300.000,-Ft

I. NAPIREND: A zárszámadás felé közeledve véglegesíteni kell a 2018. évi költségvetési számokat. A módosítás eredménye
32.800 ezer forinttal csökken mind a bevételi mind a kiadási fő összeg a 2018. évi
költségvetésben. Ennek oka az, hogy a
közfoglalkoztatási tervezettel szemben a
teljesítés 80% -os, ami közel 60 millió forinttal csökkenti mind a bevételeket, mind
a kiadásokat. Emellett három jelentősebb
bevétel nőtt a tervezetthez képest. Ilyen
volt az adóbevétel ahol 8 millió forintos
növekedés volt, a normatív támogatás 8,5
millió forintra növekedett illetve az intézmények működési bevétele is 10 millió forinttal növekedett. Ezzel párhuzamosan a
kiadások között is voltak tételek, amelyek
jelentősebb összeggel növekedtek. Illetve
voltak még technikai átvezetések, amikor
felújítások és a beruházások összegei mozogtak egymással szemben, aminek ös�szességében költségvetési fő összeg kihatásai nem voltak. A 2018. évi költségvetés
főösszeg: 749.938 ezer forint.
2. NAPIREND: A pályázat keretösszege
idén 2 millió forint volt, amelyre 7 szervezet nyújtotta be a pályázatát több, mint
3.2 millió forintnyi igénnyel. A pályázati
kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó
szervezetek a következő támogatási ös�szegeket nyerték el:

Polgárőrség:
- 400.000,-Ft

Vadrózsa Nyugdíjas Klub:
- 150.000,- Ft
A Magyarbánhegyesi FC pályázata
nem felelt meg a kiírás feltételeinek, mivel
a köztartozás mentes igazolást a beadási
határidő után utólag hozták be, valamint
az egyesület 2017. évi beszámolója a mai
napig sincs rajta az OBH honlapján. Évek
óta a pályázat feltétele ez a két egyszerű
dolog, a határidők betartása és a kötelező
mellékletek csatolása. Ezt a felelősséget
a klub jelenlegi vezetése már nem tudja
másra hárítani. Nem volt más lehetőség, a
pályázatot el kellett utasítani, mivel a szabályok MINDENKIRE vonatkoznak.
A képviselő-testület ennek ellenére
elkötelezett a fiatalok sportolása mellett,
ezért az a döntés született, hogy az évi
700.000, Ft összegű pályafenntartás és az
1,2 millió Ft költségű személyzet biztosítása mellett, a saját tiszteletdíjuk felajánlásával, pénzzel is támogatják a labdarúgókat.
Összesen 377.000,- Ft értékű felajánlást
tettek a képviselők, ami elszámolási kötelezettség mellett átutalásra kerül az egyesületnek!
Sódarné Varga Gyöngyi: 82 ezer Ft, Kintner
János: 75 ezer Ft, Fajó János: 50 ezer Ft, Asztalos Ferenc: 50 ezer Ft, Asztalos Csaba: 50
ezer Ft, Páger Károly: 50 ezer Ft, Tamás József: 20 ezer Ft.
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Úgy véljük ilyenre még nem volt példa, az
előzményeket is figyelembe véve tiszta
szívből gratulálunk a döntéshez, nem lehet rá mást mondani: emberségből jeles!
3. NAPIREND: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport
illetékességi területén működő civil szervezetek, önkormányzatok támogatása.
Települési önkormányzatok számára kizárólag rendezvényszervezési eszközök (tipikusan pad-asztal garnitúra, hangosítási
és fénytechnikai eszközök, rendezvénysátrak vásárlása) beszerzése elszámolható. Jelen pályázat egy 8 mikrofonos konferencia szett beszerzését célozza, amely
alkalmas lesz a képviselő-testület üléseinek színvonalasabb megtartására, de felhasználható bármilyen konferencia vagy
kerekasztal beszélgetés lebonyolítására is.
4. NAPIREND: A központi orvosi ügyeleti ellátása érdekében Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás minden évben
felülvizsgálatra kerül. A települések hozzájárulásának mértéke a lakosságszám és
a megállapított összeg szorzata. A javaslat
nem tartalmaz változtatást a hozzájárulás
összegét illetően, de a lakosságszám változása miatt az idei 2019. évben Magyarbánhegyes község esetében 2233x80,- Ft/
fő/hó, azaz havi 178.640,- Ft-ra változik az
összeg. A változás átvezetése miatt szükségessé vált a megállapodás módosítása
is, amelyről minden település képviselő-testületének döntést kell hoznia.
A március 18-án megtartott, nyilvános testületi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1.

Döntés az „Különböző élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárásban

2.

Döntéshozatal „Az Angyal István Művelődési Ház és Könyvtár épületének
energetikai korszerűsítése vállalkozási
szerződés keretében (azonosítószám:
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00068)” tárgyú
közbeszerzési eljárásban

1. NAPIREND: A költségvetés elfogadásakor volt róla, hogy az élelmiszer beszerzés
nagyobb összeg ezért meg kellene próbálni a pályáztatást, hogy habár jogszabályi
kötelezettség nincs az élelmiszer közbeszerzésére, azért mert rengeteg a kivételi
kör az élelmiszerek tekintetében a közbeszerzési törvény hatálya alól. A maradék,
ami benne van nem éri el az értékhatárt.
Ezért eddig csak a húsbeszerzés volt, ami
évről-évre ilyen formában beszerzésre került. A többi élelmiszert a konyha vezetője
Fajó Jánosné megrendeléssel vásárolta.
Fontosnak tartjuk már csak a transzparens
működés, az átláthatóság és a rendezettség miatt is, hogy a többi fajta élelmiszer
is versenyeztetéssel kerüljön beszerzésre.
Dicséret illeti Fajó Jánosnét a konyha vezetőjét, hogy jelentősen eltérő ajánlatok
a nyílt verseny ellenére sem kerültek benyújtásra, tehát körültekintően vásárolt.
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Különböző élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés
keretében” tárgyú beszerzési eljárásban:
Az 1. rész Zöldség, gyümölcs tekintetében
eredménytelennek nyilvánította
2. rész Pékáru, péksütemény vonatkozásában a Plinius-Duo Sütő és Édesipari Kereskedelmi
3. rész Mirelit áru vonatkozásában a Szőke
és Társai Kft-t (5600 Békéscsaba, Amáskerti Ipari Park 18.) nyertesnek nyilvánította
4. rész Tej, tejtermék vonatkozásában a
Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t
(6724 Szeged, Textilgyár út 4.) nyertesnek
nyilvánította
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5. rész Előhűtött csirke vonatkozásában a
Baromfiudvar 2002 Kft-t (4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.) nyertesnek nyilvánította
6. rész Előhűtött sertés vonatkozásában a
Baromfiudvar 2002 Kft-t (4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.) nyertesnek nyilvánította
7. rész Hústermékek vonatkozásában a
Baromfiudvar 2002 Kft-t ((4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.) nyertesnek nyilvánította
8. rész Szárazáru vonatkozásában a Szőke
és Társai Kft-t (5600 Békéscsaba, Amáskerti Ipari Park 18.) nyertesnek nyilvánította.
2. NAPIREND: Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás – nyílt
eljárás szabályainak figyelembevételével
– folytatott le „Az Angyal István Művelődési Ház és Könyvtár épületének energe-

tikai korszerűsítése vállalkozási szerződés
keretében (azonosítószám: TOP-3.2.1-16BS1-2018-00068)” tárgyban. Az eljárás
lebonyolítására akkreditációval rendelkező közbeszerzési szakértő jogosult, elektronikusan az EKR rendszeren keresztül. A
közbeszerzés lebonyolítására egyszerű
beszerzési eljárás útján kiválasztott: Dr.
Daragó Máté Ügyvédi Irodát (1024 Budapest, Retek u. 33-35. IV/3.) bízta meg az
önkormányzat. Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közbeszerzési eljárásban a Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi
Utca 2. I. em. 5.) és az INNOCONSYS Kft.
(5700 Gyula Bodoky utca 11. földszint 4.)
ajánlatát érvényesnek minősítette, a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az alábbi céget hirdette ki: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi
Utca 2. I. em. 5.)

A POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosság!
Huszonöt éves a Magyarbánhegyesi Polgárőrség!
Köszönjük mindenkinek az eddigi támogatást!
Kérjük, támogassák továbbra is az adó 1%-val Egyesületünket, hiszen
Önökért vagyunk.
Keressenek bennünket bizalommal!

Éjjel- nappal hívható telefonszámunk:
06-20/39-39-600
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Helyszín:
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56., Angyal István Művelődési Ház
Ügyfélfogadási idő:
2019. május 15. (szerda) 1115 – 1215
2019. június 15. (szerda) 1115 – 1215
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
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PLÉBÁNOS ÚR KÖZLEMÉNYE
Kedves Bánhegyesiek!
Bejártam a községet ötödik alkalommal, házszentelések alkalmával. Hat hét
alatt négyszázharminc otthonba fogattak
be, közös imádságra. Külön köszönöm
annak a tizenegykét családnak, akikkel az
előző években nem találkoztam, s most
tágra nyitották kapujukat előttem. Vis�szaemlékezve is erőt adó öröm volt ez,
hogy bizony újra és újra próbálkozni kell
azoknál is, akik korábban elzárkóztak, hisz
nem tudni milyen események történtek a
lakókkal az elmúlt évben, s talán most jószívvel várják a közös imádságot, az újévi
áldást. Köszönöm, szép volt! Közösségépítő pályázatunk gyümölcse, hogy a programok alkalmával megduplázódik a templomi közösség, a vasárnapi szentmiséken.
Jó lenne, ha vágy gyulladna szívében az

imádkozó hívőnek, hogy hétről hétre gyakorolja vallását, találkozzon az Úr Jézussal
a misében. Micsoda élet lett a plébánián a
bérelt ugrálóvárral! Felbolydult a csendes
magányos életem, jönnek a bölcsis, ovis,
iskolás csoportok a légvárba féktelenül
kitörni, lehajtani magukat. Május elsején
a sportpályán a községi majálison lesz
utolsó napja, akkor is, addig is tessék jönni használni. Hitéletről: a húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, az emberré lett
Isten Fia, a második isteni személy, értünk
adta önmagát. A kereszt áldozata révén
a mennyország örököse lett minden ember, aki bízik az Istenben. Kívánom, hogy a
feltámadt Krisztus békéje járja át minden
Bánhegyesi otthonát. Áldott szép húsvéti
ünnepet kívánok!
Fabisz Ákos plébános

HÁZIORVOS TÁJÉKOZTATÓJA
Évente hazánkban mintegy 5000 ember
hal meg vastagbélrák okozta betegségben.
A betegség nagyrésze időben elkezdett
szűréssel megelőzhető, kezelhető, gyógyítható lenne.
Az országosan kezdeményezett szűrési
program lebonyolítására körzetünk is bejelentkezett, szakmai vizsgával rendelkezünk (orvos, körzeti ápoló, asszisztensnő).
Első lépésben az 50-70 éves korcsoportot szűrjük, mivel a statisztikák szerint a
megbetegedés ebben a korosztályban a
leggyakoribb. Később a tervek szerint a
szűrés más korosztályra is ki fog terjedni.
A vizsgálat székletminta elemzéséből
történik. A vastagbélrák megelőző állapota lehet a vastagbélpolyp, ami 5-10
év elteltével vastagbélrákká alakulhat. A
bélpolyp és bélfekélyek, még tüneteket
nem okozó rákos daganatok, a székletben

megjelenő szabad szemmel nem látható
vér, vörösvérsejtek kimutatásával, majd
pozitív esetben később kiegészítendő
egyéb vizsgálatokkal folytatódhat.
A betegnek csupán annyit kell tenni, hogy
a vizsgálatra felkérő levéllel jelentkezik a
háziorvosnál, ahol ellátjuk a vizsgálathoz
szükséges egységcsomaggal, elmondjuk
a mintavétel módját és azt az előre megcímzett borítékban a postán feladja. A
postai feladási díj és a laborvizsgálat teljesen ingyenes.
A laboratórium a háziorvost értesíti az
eredményről. Az orvos a beteget tájékoztatja a vizsgálat eredményéről.
Kérjük és javasoljuk, hogy aki értesítő
levelet kap éljen ezzel a lehetőséggel,
jelentkezzen a rendelésen, hiszen mindenkinek érdeke a betegség megelőzése,
gyógyítása.
Dr. Szikszai József
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MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI
Óvodánk részt vesz az EFOP-3.1.316-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és
integrációs köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” pályázatban, amelynek célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségének biztosítása. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek a projekt keretein belül
lehetőségük van egyéni fejlesztésekre. Új
fejlesztőjátékok megismerésére, használatára, melyek egy részét már megkaptuk.
Valamint szabadidős programokban való
részvételekre, amelyre idén júliusban fog
sor kerülni. A kirándulás úti céljának szervezése még folyamatban van.
A Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ „TUDÁS-VÁR” pályázat
segítségével, óvodásaink minden évben
három alkalommal vehettek részt különbö-

ző jeles napokhoz kapcsolódó kézműves
foglalkozásokon. A közeljövőben a Húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódóan tartanak foglalkozást a kollégák.
A közösségfejlesztés mindig is hangsúlyos szerepet kap a munkánk során.
Ebben a nevelési évben ismét a szülőkkel
közös kiránduláson veszünk részt, a kirándulások csoportonként lesznek megszervezve. Csak a gyermekekkel gyermeknap
alkalmából a Gyulai Kalandparkba látogatunk el, majd pedagógusnapi kirándulás
alkalmával az óvodai – bölcsődei dolgozók
Budapestre látogatnak el. Minden évben,
így az idén is biztosítottuk a gyermekeknek
az OVI-mozit, valamint lehetőségünkhöz
mérten zenés műsorokat szerveztünk óvodán belül: Farsang Vikivel és Kabai Gábor
Húsvéti zenés műsora.
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Nyílt rendezvényeink:
• Április 23-án Mesevár Bölcsőde megnyitó ünnepsége.
• Május 7-én „1 gyerek – 1 palánta” Virágültetési akció.
• Május 3-án Anyák napja.
• Június 1-jén Ballagás.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2019/2020
NEVELÉSI ÉVRE
Azok a gyermekek írathatók be, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Óvodai beíratás időpontja:

2019. április 20-tól május 20-ig reggel 8 órától délután 16 óráig.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:
1. A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
3. A gyermek TAJ kártyája.
4. Sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat).

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI ELŐJEGYZÉS
IDŐPONTJA
2019. április 20-tól május 20-ig reggel 8 órától délután 16 óráig.
Aki szeretné igénybe venni gyermekének a bölcsődei ellátást, annak felvétel iránti kérelmet kell kitöltenie és leadnia a Magyarbánhegyesi Mesevár Óvodában. Bölcsődei ellátás
keretében a felvételnél előnyt élvez, akinek szülője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Elérhetőségeink:
ÓVODA: Tel.: 06 20/325-3540; email: mbh.ovoda@gmail.com
BÖLCSŐDE: Tel: 06 30/814-8027; email: mbh.bolcsode@gmail.com
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KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Színes iskolai élet zajlik intézményünk
falai között.
Február végén ismét megrendeztük a
Jótékonysági Iskolabálat, melye tanulóink,
pedagógusai és a szülők színvonalas műsorokat mutattak be. A bál fényét emelte
nyolcadikosaink csodálatos nyitótánca.
Köszönjük a támogatást Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának a Művelődési Ház rendelkezésünkre bocsátásáért,
és köszönetet mondunk minden kedves
támogatóinknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Március 2-án Farkas Csenge 4. osztályos
tanulónk részt vett a Mórahalmon megrendezett LÜK versenyen, ahol 5. helyezést ért
el. Gratulálunk neki!
Március 6-án lezajlott iskolánk helyi versmondó versenye, melyről 2 tanuló tovább
jutott a Tankerületi József Attila Versmondó
Versenyre, ahol bár helyezést nem értek el,
de nagyon szépen szerepeltek. Dícséretet
érdemel Czifra Noémi 5 osztályos és Faraga
Kiara 3. osztályos tanuló.
Március 7-én nyílt tanítási órákon vehettek
részt iskolánk tanulóinak, illetve a leendő
első osztályos tanulók szülei. Nagy örömünkre szolgál, hogy az érdeklődők szép
számmal megjelentek a nyílt napon.
Március 14-én megemlékeztünk az 1848.
március 15-i eseményekről, melyre az ötödik osztály tanulói készült műsorral, osztályfőnökük Asztalos Csaba József tanár úr
irányításával.
Március 18-22. között került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét, melynek
keretében tanulóink ismerkedtek az újrahasznosítás, környezetvédelem és egész-

séges életmód fontosságával, illetve részt
vettek a meghirdetett Te Szedd! akcióban.
Március 27-én iskolánk csapat részt vett a
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny kistérségi vetélkedőjén, ahol az első helyezést
szerezték meg, tovább jutva ezzel a megyei
versenyre. 2019. április 11-én a megyei versenyen Barta Dorina, Bencze Vivien, Tóth
Emese és Zsótér Dorottya 9 csapat közül a
4. helyen végzett. Büszkék vagyunk rájuk!
Április 3-án megérkezett hozzánk Tóth
László futó nagykövet a Megyefutás keretében. Hagyományainkhoz híven a település jelző tábláig kísértük további útján!
Frissítővel és pogácsával vártuk, melyet
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata biztosított.
Alsó tagozatos tanulóink a Lázár Ervin Program keretein belül ingyenesen vehettek
részt a Békéscsabai Jókai Színház Kukac Kata
című előadásán. Köszönjük a lehetőséget!
Hatodikos és hetedikes tanulóink a Szakmavilág-kamiont látogatták meg Mezőkovácsházán, ahol több szakmával
ismerkedhettek meg, segítve ezzel a pályaválasztásra való felkészülést.
ÁPRILIS 26-ÁN NAGYSZABÁSÚ SPORTNAP
LESZ AZ ISKOLÁBAN. Várjuk több sportág
képviselőit, színes sportprogramokkal készülünk!
Tavaszi szünet: 2019.04.18-23. Szünet előtti
utolsó tanítási nap április 17. szerda, szünet
utáni első tanítási nap április 24. szerda.
Mindenkinek kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
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